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Intézkedési terv 

 

 

1. Gondozási Központ 

 

1.1. A Gondozási Központ létszámát a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével 18 főben (a 294/2004. (IX.14.) Kt. sz. határozattal történt döntés 

értelmében) állapítja meg. Az engedélyezett létszámot az Önkormányzat 2004. évi 

költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendeletén kell 

átvezetni. 

 

1.2. Az intézménynél a következő létszámracinalizálásokat és intézkedéseket kell 

végrehajtani: 

 0,5 fő technikai álláshely megszűntetése a szociális étkeztetés szakfeladaton; 

 heti négy órában szerződéses jogviszony keretében a feladat ellátása (a 294/2004. 

(IX.14.) Kt. sz. határozatban elfogadott döntés értelmében okafogyottá vált) 

 a klub vezető, vezető helyettesi státuszának megszűntetése, a pótlékok 

visszavonása; 

 1 fő technikai (konyhai szakalkalmazott) munkaköre szerinti fizetési osztályba való 

átsorolása; 

 az éjjeli menedékhely szakfeladaton 1 fő szakmai segítő helyett  szakalkalmazott 

foglalkoztatása; 

 0,5 fő középfokú végzettséggel szakmai segítőként való foglalkoztatása az éjjeli 

menedékhelyen.  

 

Felelős:  Gondozási Központ vezetője, GESZ vezetője 

Határidő:  azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 117/2004. (VI.18.) Kt.sz. 

határozata alapján a Gondozási Központban 1 fő technikai létszám racionalizálás 

(elvonás) végrehajtásra került. 

 

1.3. A Gondozási Központ új szervezeti felépítésének megfelelő SZMSZ elkészítése és 

megküldése Szentendre Város Jegyzőjének. 

 

Felelős:  Gondozási Központ vezetője 

Határidő:  2004. szeptember 30. 

 

1.4. Az idősek részére az étel kiszállítása a GESZ feladata. 

 

Felelős:  GESZ vezetője 

Határidő:  azonnal  

 

1.5. A reklámtábla elhelyezése tárgyában keletkezett bérleti szerződést felül kell vizsgálni 

és piaci alapú bérleti díjat kell megállapítani. 

 

Felelős:  Gondozási Központ vezetője 

Határidő:  azonnal 
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1.6. A létszámracionalizálásból eredő intézményi költségvetési előirányzat módosítás 

tervezetének elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése. Egyidejűleg intézkedési 

terv készítése a jogszabályi változásokból a jövő évre kiható létszámnorma változásokra 

tekintettel. 

 

Felelős:  Polgármester, Gondozási Központ vezetője, GESZ vezetője 

Határidő:  2004. október 12. 

 

2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

2.1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát - jelen intézkedési tervben 

foglaltak alapján - a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 

12,5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámot az Önkormányzat 2004. évi 

költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendeletén kell 

átvezetni. 

 

2.2. Az intézménynél a következő új státuszok létesítése szükséges: 

 2 fő gondozó; 

 0,5 fő tanácsadó. 

 

Felelős:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

Határidő:  azonnal 

 

2.3. Az intézmény szervezeti változására tekintettel az új SZMSZ elkészítése és megküldése 

Szentendre Város Jegyzőjének. 

 

Felelős:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

Határidő:  2004. szeptember 30. 

 

2.4. Az intézménynél engedélyezett létszám növekedésből származó költségvetési 

előirányzat módosító tervezetének elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése. 

Egyidejűleg intézkedési terv készítése a jogszabályi változásokból a jövő évre kiható 

létszámnorma változásaira illetve a társulás keretében ellátott feladatokhoz kapcsolódó 

létszámigényekre tekintettel. 

 

Felelős:  Polgármester, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, GESZ 

vezetője 

Határidő:  2004. október 12. 

 

 

 

 


